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ملّخص تنفيذي 
التقرير االيت يّطلع على حاالت من إساءة إستخدام الرشطة للسلطة يف إطار تكنولوجيا املراقبة و اليت تلعب 
 إقليمي مختلف. غالًبا ، البحث التكنولوجي يركّز على أفراد مجرمني  مرتكيب االعتداء  و 

ٍ
دورا هاّماً يف سياق

صياغة إنفاذ القوانني بشكل ضمين يف حّل املشاِكل َعوضا عن املنتهكني  املحتملني على مقياس منهجي. تفهم 
سلطات الرشطة عرب عدسة ارتفاع التعّسف التكنولوجي يساعدنا يف مواجهة استعمال التقنية الرّقمية ضد 

املتظاهرين و املجموعات املهّمشة و نلقي  الضوء على  كيفّية تكريس و تفاقم  التكنولوجيا يف انتهاكات الرشطة 
و نأمل ان هذا العمل سيدعم دعوات مستمرة لتحقيق العدالة.ك 

دراسة الحالة: 
سنقدم سبعة حاالت من إساءة إستخدام الرشطة للسلطة بشكل مكثف يف مجال التكنولوجيا

دولة

يطانيا بر

الواليات املتحدة

يل الرباز

املكسيك

يطانيا بر

الهند

الدانمارك

 

وصف مخترص

 إساءة النفاذ القوانني يف قاعدة البيانات و هذا لتواصل ارتكاب العنف يف العالقات الوثيقة

 أضواء الشوارع الذكية اليت تحتوي علي كامريات رسية للمراقبة

يزينيو الفقرية فيديو الرشطة للمراقبة يف أحياء جاكار

إساءة لربامج املراقبة الستهداف مدنيني ،علماء و صحافيني

إساءة يف مراقبة تسجيل برامج تلفزيونية واقعية

الرشطة تطلب من املدنيني إعطائهم تطبيقات للوصول اىل الكامريات

إستخدام التكنولوجيا لتهميش الجماعات املبالغ فيها املراقبة الرشطية 
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الديناميكية الرئيسية 
إلساءة استخدام الرشطة 
اليت تسهلها التكنولوجيا .

تظهر دراسات الحالة هذه بشكل تراكمي أن استخدام الرشطة للتكنولوجيا يؤدي إىل تفاقم االنتهاكات. يظل 
هذا صحيًحا يف قضايا اليت يكون فيها استخدام التكنولوجيا غري قانوين بشكل واضح ، يف الحاالت اليت مل يتم 
فيها الطعن القانوين بنجاح بسبب القوانني املطبقة بشكل غري متساو ، وحىت يف الحاالت اليت يظل فيها هذا 

االنتهاك قانونًيا ألن القانون يحمي الرشطة  ويكّون جزئًيا من قبلها .
 

. الرشطة لديها تاريخ موثق  من سوء املعاملة, لكن الزيادة األخرية يف اعتماد التقنيات الحديثة خلقت اجواء  
خطرية  حيث يمكن للرشطة تكريس السيطرة أو السلطة على نطاق أوسع بكثري.

نحدد الديناميات األساسية  اليت تعزز تكنولوجيا املراقبة و من خاللها إساءة استخدام الرشطة للسلطة

وهم الحماية من خالل تقنية مراقبة فّعالة: تقنيات املراقبة كمربر  لحماية ضد التهديدات مثل اإلرهاب أو 
الجرائم ، بناء على األسطورة بأن املزيد من الرشطة يعادل املزيد من األمان 

من أجل الربح وليس للمدنيني
التعاون مع القطاع الخاص الذي يقدم دافعا للربح لجمع البيانات يفيد صناعة املراقبة وليس الجمهور

’Function Creep‘
يتم استخدام تكنولوجيا املراقبة على نطاق أوسع و ليس للغرض االسايس

تحفزي جمع البيانات 
يادة جمع كميات البيانات  ، وغالبا دون غرض واضح نرش  املراقبة تؤّدي إىل ز

تضمني القوة والتهميش
استخدام التكنولوجيا  كوسيلة من  املراقبة تصنف سوء العالقات و اإلساءة بني الرشطة واملدنيني

ية و التشويش  الرس
غالبا يتم إدخال تقنيات املراقبة رسا ، وغالبا يتم تشويش إستخدامها



3

 عدم املسؤولية
من الصعب تقديم باستمرار اىل العدالة إساءة  الرشطة لتكنولوجيا املراقبة

 مقاومة
تتشكل املقاومة من خالل التوثيق واإلجراءات القانونية وتحدي الهياكل األساسية لسلطات الرشطة وصناعة 

املراقبة
 

القانون غري كاٍف: القوانني واملؤسسات القانونية ال توفر الحماية الكافية ضد إساءة استخدام الرشطة للسلطة 
من خالل تقنيات املراقبة.

دعوات للعمل
ندعو زمالؤنا الباحثني والتقنيني ومجموعات املجتمع املدين إىل التخلي عن تكنولوجيا املراقبة والرشطة: 

الباحثون: توقفوا عن التوصية باملراقبة الفضولية والرشطة القمعية كحلول للمشاكل االجتماعية ، و استهدفوا 
ية تكنولوجيا املراقبة بداًل من ذلك البحث نحو مرشوع منتج  و ايجايب لعامل تلغى فيه رضور

 
التقنيون: تجنب تطوير التكنولوجيا اليت تعزّز سلطات الرشطة. رفض تطوير تقنية املراقبة ، واعتماد نهج 

اجتماعي يف مشاريعكم . عند االمكانية ضعوا يف اعتباركم *  الوظيفي واآلثار الطويلة املدى للتقنيات كلما تم 
تطويرها

املجتمع املدين: حملة من أجل مزيد من الرقابة الديمقراطية وتدابري املساءلة املجتمعية بما تكتسب الرشطة 
الستخدام تكنولوجيا املراقبة ، وهذا لوضع حًدا   لنفوذ الرشطة.

Function creep*

!No Tech for Tyrants: تربع أو انضم الينا على  الرابط 

https://notechfortyrants.org/ 

https://notechfortyrants.org/
https://notechfortyrants.org/

